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Razvoj turizma je naša 
prioritetna naloga

ŽUPAN JOŠKO MANFREDA

Lovrenc na Pohorju v svojem 
več kot 900-letnem obstoju 
ohranja čisto naravo, svež 
hribovski zrak in je eden 
redkih krajev, kjer industrija 
ni pustila negativnih vplivov.

Kot župan se skupaj s krajani 
zavedam, da sta čista, 
neokrnjena narava in svež 
zrak izrednega pomena za nas 
in naše potomce. Ena naših 
prioritetnih nalog je razvoj 
turizma in aktivno preživlja-

nje prostega časa. Zavedamo 
se, da z razvojem turizma 
lahko omogočimo razvoj 
novih produktov z nadgradnjo 
obstoječih in naravnih 
danosti. Ravno iz tega razloga 
smo pričeli aktivnosti, na 
osnovi katerih bomo obisko-
valcem in gostom našega kraja 
lahko ponudili tisto, česar so 
bili v preteklosti že vajeni in 
deležni. Pohorci smo dela 
vajeni ljudje, za nas je značilna 
pohorska trma, zaradi katere 
nam bo uspelo kraju povrniti 
to, po čemer je slovel že v 
preteklosti, ko so v naš kraj 
sredi Pohorja zaradi klimat-
skega zdravilišča in drugih 
naravnih danosti prihajali 
gostje iz domovine in tujine.

Ponosni smo, da naš kraj 
ohranja podobo starega 
trškega jedra in da se lahko 
pohvalimo z bogato zgodovino 
in posebnostmi, ki so ga 

zaznamovale. Pri nas si lahko 
ogledate znamenitosti, se 
sprehodite po naših učnih 
poteh, si ogledate Lovrenška 
jezera, ki so botanični, 
zoološki in hidrološki naravni 
spomenik ter turistična 
znamenitost Pohorja, in še bi 
lahko naštevali. Tudi letos smo 
v okviru Jezernikovih dnevov 
pripravili številne in različne 
športne, kulturne in zabavne 
prireditve, velik del programa 
pa je namenjen tudi otroškim 
delavnicam, tako da lahko 
vsak najde kaj zase.

Ob tej priliki želim povabiti 
vse mlade, manj mlade in 
mlade po srcu, naj se nam 
pridružijo, obiščejo naš kraj in 
skupaj z nami uživajo v tako 
imenovanem Jezernikovem 
kraljestvu.

Vljudno vabljeni.

Turistične znamenitosti 

“Pajštva“ - sušilnica sadja
Med cerkvijo sv. Lovrenca in 
pokopališčem stoji “pajštva“, 
sušilnica sadja. To je delno 
leseno (del za sušenje), delno 
zidano poslopje (kurišče), kjer 
so se sušili predvsem jabolka, 
hruške in slive. Sadje so morali 
naši predniki doma najprej 
očistiti in pripraviti za sušenje, 
nato so ga položili na lesene 
deske, imenovane derh, in 
sušili tri do štiri dni. Suha jabol-
ka so Lovrenčani imenovali 
“platiči“, hruške pa “kloce“, up-
orabljali pa so jih kot prigrizek 
pozimi, za peko “klecnbrota“, 
sadnega kruha, in za “turško 
župo“, suho sadje s polento 
itd. Jeseni, ko dozori sadje, iz 
pajštve še vedno prijetno diši.

Ladejenkovo - najstarejša 
hiša v Lovrencu
Domačija Ladejenkovo stoji na 
predelu, imenovanem Puša. 
Domačijo sestavljajo stanovan-
jska hiša, gospodarsko poslopje 
in kozolec toplar, ki je za te 
kraje posebnost. Stanovanjska 
hiša, ki naj bi bila iz 15. stolet-
ja, je v celoti lesena, grajena 

iz brun, okna so kvadratna, 
zaščitena z baročnimi kova-
nimi mrežami. Hišo pokri-
va mogočna strma čopasta 
“šintlasta“ - skodlasta streha. V 
notranjosti je veža, ki hišo deli 
dve identični polovici. Do prve 
svetovne vojne je bila ohran-
jena dimnica. Tla so še vedno 
lesena. V času Jezernikovih 
dnevov 2011 bo v Ladejenk-
ovem otvoritev razstave “Jakob 
Paulič Sadonik in njegov čas“.

Župnijska cerkev  
sv. Lovrenca
Cerkev sv. Lovrenca, po kateri 
je k raj dobil ime, se pr vič 
omenja že leta 1184 in je že leta 
1191 postala župnijska. V letih 
1765 in 1766 so zgradili sedan-
jo cerkev, ki je skoraj v celoti 
baročna. Notranjost so na novo 
poslikali leta 1892, dopolnjuje 
jo bogata baročna oprema, delo 
priznanega mariborskega kipar-
ja Jožefa Holzingerja. Notranjost 
in zunanjost cerkve je bila ob-
novljena v devetdesetih letih 20. 
stoletja. Poleg cerkve sv. Lovren-
ca in Marijine cerkve v Puščavi 
so v občini Lovrenc še cerkev 

sv. Radegunde, cerkev sv. Križa, 
cerkev sv. Ane v puščavi ter 
cerkev sv. Ignacija na Rdečem 
Bregu.

Kip sv. Miklavža,  
zavetnika splavarjev
Ob cesti na Gornji trg stoji zna-
menje sv. Miklavža, zavetni-
ka splavarjev, ki je skrbel, da 
so se splavarji srečno vrnili 
domov. Za Lovrenčane je reka 
Drava stoletja pomenila okno v 
svet. Po njeni strugi so s splavi 
prevažali najrazličnejše izdelke, 
tudi les in sadje, ki so ga proda-
li v daljnih krajih. Včasih so šli 
s splavi vse do Črnega morja. 
Kamniti baročni kip je delo 
Jožefa Strauba, iz leta 1754.

Župnijska cerkev Device 
Marije v Puščavi
V naselju Puščava, ki je del obči- 
ne Lovrenc, stoji cerkev Device 
Marije. Cerkev so začeli zidati le- 
ta 1672 in skozi leta je zrasla v 
enega naših najlepših pozno-
renesančnih spomenikov. Post-
ala je znana romarska cerkev, 
saj so jo ob Marijinih praznikih 
obiskali številni romarji.

Lovrenc včeraj, danes, jutri
Anekdota pravi, da je v velikem 
jezeru, ki se je nekoč razprosti-
ralo med Planinko, Roglo in 
Plešičem, živel pohorski povo-
dni mož, imenovan Jezernik ...

Letos pripravljamo že 18. Je-
zernikove dneve, ki v Lovrencu 
potekajo v mesecu avgustu in 
v okviru katerih pripravljamo 
zabavne, kulturne in športne 
prireditve. V teh letih se je zvr-
stilo že veliko zanimivih, nepo-
zabnih prireditev, dogodkov in 
anekdot ... Kakor tudi v dolgi 
zgodovini Lovrenca na Pohorju.

920 let Lovrenca  
na Pohorju
Prvič se območje današnjega 
Lovrenca na Pohorju omenja 
leta 1091 v darilni listini grofa 
I. Spanheima, ko je ustano-
vil šentpavelski benediktins-
ki samostan v Labotski dolini 
in mu podaril južno od Drave 
vas Ruše ter pusto pokrajino, 
imenovano Radomlje - današnji 
Lovrenc na Pohorju.

Naravna lega
Lov renc na Pohorju leži v 
Ribniško-Lovrenškem podolju 
na severnem delu Pohorja, ki 
naj bi bilo rezultat mlajše tek-
tonike in selektivne erozije 
pohorskih potokov. Naselje ob-
dajajo hribovja z naselji Rdeči 
Breg, Recenjak in Kumen, k 
občini pa spadajo še nasel-
ja Puščava, Ruta in Činžat. Po 
severni in južni strani naselja 
tečeta potoka Slepnica in Rad-
oljna. 

Potoki s Pohorja so zaradi 
velike količine padavin zelo 
vodnati, ob močnejših nevi-

htah pa je opazen tudi njihov 
hudourniški značaj.

Pohorsko trško naselje
Cerkev sv. Lovrenca je bila zg-
rajena leta 1191, pod cerkvijo 
se je začelo razvijati naselje, ki 
je leta 1222 dobilo trške prav-
ice, in s tem je Lovrenc postal 
edino pohorsko trško naselje. 
Iz prvotnega jedra naselbine 
Zgornjega trga se je naselje 
razširilo v Spodnji trg, kjer je 
že pred letom 1381 stala cerkev 
Sv. Križa. Kuga, lakota, številni 
požari in odmaknjena lega so 
krivci, da lovrenški trg dolgo 
ni zaživel. Po velikem požaru 
leta 1821, ko je trg ponovno 
povsem zgorel, so začeli tržani 
postavljati zidane hiše s poseb-
no lepimi portali. Število pre-
bivalstva je začelo naraščati z 
razvojem pohorskega steklarst-
va in železarstva v 19. stoletju.

Mlini, žage,  
steklarne, fužine
Nekoč agrarno naselje je izkoris-
tilo naravne danosti. Pohor-
ski potoki, predvsem Slepnica 
in Radoljna, bogati z vodo so 
bili pravšnji za razvoj številnih 
mlinov in žag, pa tudi steklarn 
in fužin. Iz ene izmed fužin je 
nastala Tovarna kos in srpov.

Lovrenc -  
nekoč klimatsko letovišče
Prvi, ki se je v Lovrencu ukva- 
rjal s turizmom, je bil K. Büt-
tner. Konec 19. stoletja je v 
dar dobil poslopja opuščene 
glažute in pripadajoče pos-
estvo ter jih preuredil za pen-
zionske namene. Uredil je 

kuhinjo, restavracijo, salon, 
sobe, kegljišče ter tudi kopal-
ni bazen. Preko dvorišča, pod 
katerim so še danes temelji 
stare steklarne, je stala enonad-
stropna hiša za bivanje turistov. 
Kasneje je gostinsko ponudbo 
obogatil še z rastlinjakom, spre-
hajalnimi stezicami skozi Gaj in 
elektrarno ob potoku Radoljni. 
Gostje so prihajali iz Gradca in z 
Dunaja. Med vojnama je Dravs-
ka banovina Lovrenc razglasila 
za klimatsko letovišče.

Daleč naokoli je bil znan 
tudi lovrenški hotel Jelen, v ka-
terem so prirejali plese in druge 
družabne dogodke. V svojih 
boljših časih je imel restavraci-
jo in 20 sob za goste. Takrat so 
zanesenjaki razglašali Lovrenc 
za turistično metropolo Pohor-
ja. Žal so od hotela Jelen ostali 
zgolj nostalgični spomini.

Lovrenc danes -  
urbani vplivi
Danes se domačini zaposlu-
jejo predvsem zunaj Lovren-
ca na Pohorju, trenutke za 
razvedrilo in rekreacijo pa 
Lovrenčani preživljamo skupaj 
v raznih kulturnih ali športnih 
društvih. S pridom izkoriščamo 
novo večnamensko športno 
dvorano, igrišča za mali no-
gomet, odbojko in košarko pri 
osnovni šoli, teniško igrišče in 
igrišče za odbojko na mivki na 
domačiji Geratič, kegljišče gos-
tilne Urbanc, pozimi pa tudi 
tekaške proge v Slepnici. Kul-
turne dogodke pripravljajo v 
kulturnem domu, v avli OŠ, 
dvorani PGD in ne nazadnje 
tudi v Prireditvenem centru.

ŠTEVILO PREBIVALCEV: 3113
ŠTEVILO GOSPODINJSTEV: 1100
POVRŠINA OBČINE: 84,43 km2

POKRITOST Z GOZDNIMI POVRŠINAMI: 82,8 %
GOSTOTA NASELJENOSTI: 36,87 PREB./km2

NADMORSKA VIŠINA: 400 m

Statistični podatki občine

Lovrenški trg. Avtor slike Albin Lorber (Dušan Jakop)



	 2	                                                           PRAZNIK	OBČINE	LOVRENC	NA	POHORJU	{oglasna priloga}	 četrtek, 11. avgusta 2011

Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju je bilo ustanovljeno 
leta 1921. Leta 1954 je pričela delovati plemenilna postaja za 
vzrejo matic pri Lamprehtu pod Klopnim vrhom. V letu 1991 je 
čebelarsko društvo organiziralo srečanje mladih čebelarjev Slo-
venije in ob tej priložnosti je bil razvit društveni prapor, društvo 
pa je prejelo odlikovanje z redom Antona Janše I. stopnje. V 
letu 1995 je bil podan predlog za izgradnjo čebelarskega doma 
in čebelarske učne poti, ki sta bila ob velikem trudu in zag-
nanosti vodstva in članov društva urejena v enem letu in ob 
praznovanju 75-letnice obstoja društva predana v uporabo. V 
čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju je v letu 2011 včlanjenih 
49 čebelarjev, ki gospodarijo s 630 čebeljimi družinami. Letošnje 
leto je za čebelarsko društvo posebno praznično, saj bomo v jeseni 
praznovali 90. obletnico ustanovitve.

Naše čebelarsko društvo je aktivno pri pridobivanju novih 
članov, saj na OŠ Lovrenc na Pohorju ob podpori ČZ Slovenije od 
leta 1983 deluje čebelarski krožek, v katerem se mladi poučijo o ži-
vljenju čebel, o delu z njimi ter se udeležujejo državnih tekmovanj.

Čebelarsko društvo - 90 let

Prvi zametki društva segajo v leto 1821, ko je Lovrenc prvič zajel 
velik požar in so občinski očetje ustanovili prvo požarno obram-
bo. Ta je z leti postala bolje organizirana, tako da so leta 1877 usta-
novili prvo prostovoljno gasilsko društvo. Člani so že od začetka s 
svojim znanjem in gasilsko opremo pomagali sovaščanom pa tudi 
bližnji in daljni okolici. Po prvi svetovni vojni so gasilci v Lovren-
cu začeli obnavljati gasilski dom ter popravljati in kupovati novo 
opremo, tako da so leta 1932 že ustanovili pihalno godbo, nabavili 
gasilski avto ter razvili društveni prapor.

Leta 1941 ob začetku druge svetovne vojne je bil razvoj dru-
štva za štiri leta prekinjen, mnogi gasilci so odšli v partizane in 
mnogi se nikoli več niso vrnili domov. A že prvo leto po vojni so 
se lotili obnove, pridobivanja gasilske opreme in orodja, tako da 
je bil že leta 1950 končan novi gasilski dom. Leta 1977 je društvo 
praznovalo 100-letnico obstoja. To je bila priložnost, da je po dese-
tih letih ponovno začela delovati gasilska pihalna godba, ki je bila 
po letu 1967 obnovljena in je štela 20 godbenikov. Društvo pa je 
ob tej okrogli obletnici dobilo tudi dolgo pričakovano avtocister-
no z 2200 litri vode, ki je bila namenjena za hitro posredovanje.

V zadnjih tridesetih letih je društvo dobilo opremo, predvsem 
zaščitne in delovne obleke, rokavice in škornje ter UVK-naprave. 
Prav tako smo razširili gasilski dom in povečali število avtomobi-
lov - nazadnje leta 2005, ko smo s pomočjo lokalne skupnosti ter 
krajanov in sponzorstev pridobili novo kombinirano vozilo MAN 
z 2500 litri vode. Leta 2008 smo prenovili fasado gasilskega doma 
ter preuredili garaže in dvorano.

Danes smo eno najstarejših društev v Sloveniji, saj bomo leta 
2012 praznovali 135 let delovanja. PGD Lovrenc premore štiri av-
tomobile (dve cisterni za 15.000 l vode, kombinirano vozilo za 
2500 l vode in orodno vozilo), v svojih vrstah imamo 32 opera-
tivnih gasilcev, 80 prostovoljnih gasilcev (godbeniki, twirling sku-
pina in drugi prostovoljni gasilci), devet veteranov, 42 pionirjev 
in sedem pripravnikov.

Društvo tudi v današnjem času aktivno uresničuje tradici-
jo prostovoljnega gasilskega društva ter nabavlja opremo, ureja 
gasilski dom in izobražuje svoje člane. Zato bi se radi še posebej 
zahvalili vsem članom PGD Lovrenc na Pohorju, tako starim kot 
mladim, da zvesto služijo pomoči potrebnim in vsem krajankam 
in krajanom, ki nam že dolga leta zvesto stojite ob strani.

134 let PGD Lovrenc

Bilo je ustanovljeno leta 1946 in je ob ustanovitvi štelo 46 članov, 
ki so takrat plačali 10 dinarjev članarine, društvo pa je vodil 
tajnik podružnice v Mariboru Retel Franc. Oskrba s kurjavo je 
bil pomemben, a ne edini smisel društva, saj je društvo že kmalu 
začelo tudi organizirati izlete. Prvi tak je bil avtobusni izlet v 
Lenart leta 1953. To leto je društvo kupilo svoj prvi pisalni stroj 
in imelo že 218 članov.

Leta 1955 je bilo še posebno slovesno, saj je društvo prvega 
maja, na delavski praznik, pred občinsko dvorano razvilo svoj 
prapor, prvi tak v Dravski dolini, ter ob tej priložnosti pripravilo 
povorko z godbo na pihala. Člani so to leto dobili 138 ton premo-
ga. Leta 1969 smo dali v uporabo nov stanovanjski blok z deveti-
mi stanovanji, ki je bil namenjen upokojencem, leta 1975 pa smo 
ustanovili samostojno društvo upokojencev Lovrenc na Pohorju 
in se pridružili občinski zvezi DU Maribor in republiški zvezi DU 
Ljubljana. Takrat smo imeli že 323 članov.

Leta 1993 smo upokojenci izdali prvo številko društvenega ča-
sopisa Upokojenec. Število naših članov se je povečalo na 501. Leta 
2004 smo ustanovili zeliščarski in računalniški krožek, učitelji sle-
dnjega so nam bili naši osnovnošolci. Dve leti kasneje smo se pri-
ključili projektu Starejši za starejše, v okviru katerega obiskujemo 
vse krajane, starejše od 69 let, pri čemer ugotavljamo, ali potrebu-
jejo kakšno pomoč. Pri tem se povezujemo z vladnimi in nevladni-
mi organizacijami v kraju. Leta 2010 je imelo društvo 446 članov.

Danes imamo v društvu več sekcij, med njimi so najuspešnej-
ši ročnodelski krožek Pikapolonica, zeliščarski krožek Srčna moč, 
terapevtski pilates, kegljaški krožek, uredniški odbor časopisa 
Upokojenec, stanovanjska komisija, organizirano počitnikova-
nje v izolskem hotelu Delfin, poleg tega organiziramo predava-
nja, udeležujemo se Jezernikovih dnevov, sodelujemo z društvi v 
kraju v drugih občinah ter našim članom pomagamo pri izpolnje-
vanju raznih obrazcev. Naše nadaljnje delo bo predvsem usmerje-
no v socialo, saj ugotavljamo, da starejši krajani potrebujejo vedno 
več pomoči v različnih oblikah. Vse, ki bi se nam radi pridružili, 
vabimo, da se oglasijo v prostorih našega društva.

Društvo upokojencev

Ob neki priložnosti smo zapisali: Kdor poje, zlo ne misli. Pesem je 
tisto čudovito orodje, s katerim je mogoče povedati mnoge stvari, 
ogreti srca, pregnati žalost in stkati prijateljstva.

Mešani pevski zbor Rosika smo ustanovili oktobra 2010. Zbor 
šteje 22 članov, naša zborovodkinja je ga. Smiljana Lunič. Četudi 
o svojih uspehih še ne moremo veliko povedati, smo na svojo 
prehojeno pot ponosni in se radi spominjamo svojih prvih ko-
rakov po notnem črtovju. Z veliko vnemo smo se lotili dela in 
se prvič kot gostje predstavili na božično-novoletnem koncer-
tu Godbe na pihala Lovrenc na Pohorju. Premagali smo začetno 
tremo in se še z večjim zanosom lotili dela. Tako smo se prvič 
samostojno predstavili v maju 2011, ko smo organizirali samo-
stojni koncert.

Naše pesmi so raznolike, od vedno živih ljudskih pesmi do 
nikoli pozabljenih slovenskih popevk, vmes pa se najde tudi 
kakšna dalmatinska ali umetniška pesem. Čeprav smo že krepko 
vstopili v vroče počitniške dni, nas misel vodi naprej, v jesen, ko 
bomo ponovno odprli note in se zagnano lotili dela, novih pesmi, 
novih idej. Prepričani smo, da s svojim delom pripomoremo k ra-
zvoju kulture v našem čudovitem kraju. In če nam bodo Lovren-
čani še naprej zvesto in vdano prisluhnili, bo naš trud v celoti 
poplačan.

Mešani pevski zbor Rosika

Vokalna skupina Ars je bila ustanovljena na pobudo Tadeja 
Kušarja leta 1998, prvotno so jo sestavljali fantje, a so se jim kmalu 
pridružila tudi dekleta, tako da sedaj osemčlansko skupino ARS 
sestavljajo štirje fantje: Tadej Kušar - umetniški vodja, tenor, 
klavir, Matej Bečan - alt, harmonika, Emil Vezjak - bas, Bojan 
Kurnik - bas in štiri dekleta: Bernarda Cink - sopran, Katja Vezjak 
- sopran, harmonika, Barbara Ahej - sopran/alt in Tatjana Hart-
man - alt/sopran.

Skupino združuje ljubezen do glasbe in petja, njen program 
pa obsega glasbo iz gregorijanskega korala, renesanse pa seveda 
slovensko ljudsko in narodno glasbo. Skupina izvaja tudi popev-
ke v novih aranžmajih in k programu dodaja še nekaj avtorskih 
skladb. Pri tem z veliko pozitivne energije goji in žlahtni pevsko 
kulturo v domačem Lovrencu, saj sodeluje na prireditvah in orga-
nizira samostojne koncerte, s katerimi osrečuje poslušalce. Vokal-
na skupina Ars vse pogosteje nastopa tudi po Sloveniji in Avstriji 
ter sodeluje s Tonetom Potočnikom, aktivnim organistom, dol-
goletnim korepetitorjem tenorista Janeza Lotriča in stalnim or-
ganistom komornega pevskega zbora Ave. Leta 2005 je skupina 
osvojila naziv najboljše vokalne skupine v Sloveniji in prejela zlati 
žig, leto kasneje so v Novem mestu ponovno prejeli priznanje za 
najboljšo vokalno skupino, leta 2008 pa na Ptuju dobili nagrado 
za posebno uspešno izvedbo skladbe.

Še posebej so ponosni na projekt Cerkev sv. Radegunde - ob-
novimo jo skupaj, ki ga skupaj z Občino Lovrenc na Pohorju pri-
pravljajo in vodijo od leta 2006. Njegov smisel je, da z izkupičkom 
prireditev obnavljajo to cerkvico.

“V naši skupini se imamo lepo. Naša druženja so prerasla v pri-
jateljstva, zato se znamo poleg napornih vaj tudi poveseliti, pred-
vsem ob rojstnih dnevih, porokah, ob rojstvih naših otrok ...“

Skupina Ars je desetletnico delovanja zaznamovala z odmev-
no prireditvijo, z izdanim almanahom in s fotografsko razstavo 
Naših deset let.

Vokalna skupina ARS

Društvo kmetic je bilo ustanovljeno leta 2001, pred tem pa je 25 
let deloval aktiv kmečkih žena. Namen društva je povezovan-
je, izobraževanje, prenos koristnih informacij, organizacija 
družabnih in kulturnih aktivnosti in prizadevanje, da kmečka 
žena dobi ustrezno mesto v družbi.

Društvo se udeležuje predavanj, ki jih organizira kmetijskosve-
tovalna služba Maribor. V jesenskem času pripravljamo različne 
strokovne ekskurzije po Sloveniji, enkrat mesečno pripravljamo 
na sedežu društva čajanke, ki so družabna pa tudi izobraževalna 
srečanja. Ob takih priložnostih pregledamo opravljeno delo, saj 
želimo naloge in cilje, ki jih sprejemamo na začetku leta, v celoti 
izpolniti.

Društvo ima naslednje organe: občni zbor, upravni odbor, nad-
zorni odbor in častno razsodišče. Za nemoteno delovanje društva 
in izpolnjevanje zastavljenih ciljev in nalog skrbi predsednica, za 
finančno in materialno poslovanje pa blagajničarka društva. Dru-
štvo ima 25 članic, ki plačujejo letno članarino in sodelujejo na 
raznih krajevnih prireditvah, ki jih organizirajo druga društva in 
občina. Glede na dobro počutje kmečkih žena v našem društvu 
vabimo vse, ki se želijo pridružiti, da se oglasijo na sedežu društva.

10 let Društva kmetic

Krajevna organizacija Rdečega križa (RK) Lovrenc na Pohor-
ju deluje že več kot 60 let, prve zapise o njenem delovanju pa 
najdemo v šolski kroniki iz leta 1945/46. V vseh teh letih je RK 
organiziral krvodajalske akcije in podeljeval priznanja za zveste 
krvodajalce, delil živilske pakete, oblačila, čevlje, otroško opremo, 
igrače in knjige, organiziral predavanja in meritve ter sodeloval v 
različnih humanitarnih akcijah. 
Prostovoljci v RK poskušamo slediti socialni sliki kraja in 
priskočiti na pomoč tudi, kadar nas ljudje ne poiščejo sami, po 
potrebi pomagamo pri nakupu zdravstvenih pripomočkov ali z 
enkratno finančno pomočjo.

V času Jezernikovih dnevov poskrbimo za zdravje s Srčno 
potjo, v oktobru pa zbiramo denar s prodajo sponzorsko prido-
bljenega kruha v humanitarni akciji Drobtinice. Aktivni smo 
pri vzgoji otrok in mladostnikov v duhu prostovoljstva in soču-
tja, zato na šoli deluje podmladek RK. Učenci z velikim navduše-
njem sodelujejo v posameznih akcijah, obiskujejo starejše krajane, 
urejajo prostore krajevne organizacije, podarjajo igrače, zbirajo 
zvezke in podobno.

Danes se pojavlja problem upadanja števila krvodajalcev, saj 
nam grozi celo ukinitev krvodajalskih akcij na terenu. Upamo, 
da se bo sčasoma zavest ljudi dvignila in bodo tako krvodajal-
ci kot njihovi delodajalci zmožni uvideti pomen prostovoljnega 
dajanja krvi.

Krajevna organizacija RK

Sveti Miklavž, zaščitnik splavarjev (Anžej Bečan)

Pajštva, sušilnica sadja (Anžej Bečan)

Čebelarski dom (Anžej Bečan)

Ladejenkovo, najstarejša hiša v Lovrencu (Anžej Bečan)



	 četrtek, 11. avgusta 2011                                  PRAZNIK	OBČINE	LOVRENC	NA	POHORJU	{oglasna priloga}	   3

Zametki košarke v Lovrencu na Pohorju segajo v leto 1970, ko je 
bilo svetovno prvenstvo v košarki v Ljubljani in so jo prvi začeli 
igrati taborniki, ki so se le občasno udeležili kakega tekmovan-
ja s sosednjimi občinami. Leta 1981 smo registrirali klub in se 
prijavili v območno košarkarsko ligo pod okriljem Košarkarske 
zveze Maribor. Idejni vodja in trener prve ekipe je bil Borut Cotič. 
V prvem letu tekmovanja smo se uvrstili v višji rang tekmovanja 
in bili že v naslednjem letu med najboljšimi v občinski ligi mesta 
Maribor. Sledila je uvrstitev v področno ligo, največji uspeh pa 
smo dosegli v letu 1987, ko smo bili zmagovalci vzhodne skupine 
II. slovenske lige in bi lahko šli v kvalifikacije za I. slovensko ligo.

To je bil mejnik oziroma prelomnica, ko smo se odločili, da 
smo dosegli maksimum in da ni prostorskih in finančnih zmo-
žnosti za višji nivo tekmovanja. Po menjavi generacije so mladi 
igralci v letih od 1989 do 1992 krojili vrh III. SKL.

Ponovni razcvet košarke v Lovrencu na Pohorju smo dosegli 
leta 2007, ko sta načrtno in organizirano delo z mladimi v klubu 
začela Leo Čelofiga in Andrej Rauh in uspehi so bili hitro opazni, 
saj zmag ni manjkalo. Tako smo v letih 2007-2011 vzgojili vrsto 
odličnih košarkarjev, ki so svoje mesto našli v vrhunskih sloven-
skih klubih. Najuspešnejši mladi igralec je postal Matic Grušovnik, 
član slovenske kadetske reprezentance, ki je na dnevu slovenske 
košarke 2011 dobil naziv “najkoristnejši mladi igralec“.

Načrti kluba so preprosti: čim več mladim omogočiti druženje 
ob treniranju in igranju košarke, da bodo zrasli v zdrave, kolektiv-
no odgovorne in dobre posameznike.

DTV Partizan - Košarkarski Klub

Naši začetki segajo v čas, ko smo trenirali še v Rušah. Po štirih 
letih sodelovanja z Rušani smo marca 1991 ustanovili Karate klub 
Lovrenc na Pohorju. Takrat smo imeli 20 članov in delovali pod 
vodstvom športne sekcije Ruše.

UE Ruše je septembra 1995 izdala odločbo o novoustanovlje-
nem klubu SHOTOKAN KARATE DO Lovrenc na Pohorju s sede-
žem v Lovrencu na Pohorju. Naš prvi predsednik je postal Milan 
Kozlevčar, naš prvi trener pa Arnold Skuhala. Leta 1997 smo izvo-
lili nov upravni odbor in novega predsednika Jožeta Kopa, sprejeli 
nov statut, znak in žig ter se preimenovali v Karate klub Lovrenc 
na Pohorju. Od takrat do danes je preteklo 16 let, v našem dru-
štvu pa je treniralo več kot 350 članov, od najmlajših do najsta-
rejših občanov.

Številna odličja s tekmovanj, ki so jih osvojili naši tekmovalci, 
dokazujejo, da smo perspektiven in poznan karate klub v Slove-
niji pa tudi tujini. Osvojili smo 30 naslovov državnih prvakov v 
različnih kategorijah. Na pokalnih tekmovanjih in različnih tur-
nirjih, tudi mednarodnih, smo osvojili 246 zlatih, 225 srebrnih 
in 387 bronastih medalj. Zadnjih nekaj let smo vseskozi imeli ka-
tegorizirane športnike po merilih OK Slovenije in do preteklega 
leta tudi stalnega člana državne reprezentance Slovenije. Na vse 
te rezultate smo v klubu izredno ponosni.

Naši načrti so, da v klub privabimo čim več mladih, jih navdu-
šimo za karate in jih s kakovostnimi treningi vzgojimo v odlične 
tekmovalce, ki bodo naš kraj promovirali z uspehi v Sloveniji in 
tujini.

Vabimo vas, da se nam pridružite. 

Karate klub

Namizni tenis smo v Lovrencu igrali že pred 50 leti, ko smo v pro-
storih šolske telovadnice, današnje kurilnice v “stari šoli“ postavi-
li prvo mizo za namizni tenis. Tam smo ob našem priljubljenem 
športu preživeli veliko ur za razvedrilo, rekreacijo, v dobri družbi 
in ob zabavi vse do takrat, ko je dotrajanost telovadnice postala 
že nevarna za udeležence tega športa. Spet smo morali, tako kot 
prej, igrati na prostem, na dvoriščih in skednjih. Ko je bil zgrajen 
prireditveni center in smo dobili v Lovrencu tudi trenerja, so se 
namiznemu tenisu spet obetali boljši časi. Čeprav smo imeli le dve 
mizi, je znal naš trener motivirati mlade in stare, da so se mu pri-
družili pri treningu in igri. Kmalu smo imeli 14 aktivnih igralcev.

Z izgradnjo nove športne dvorane je namizni tenis dobil nov 
zagon. Dobili smo še štiri nove mize, tako da smo jih imeli skupno 
šest, število članov je neprestano raslo ter doseglo število, ko smo 
se morali pa tudi želeli registrirati kot sekcija za namizni tenis 
DTV Partizan. Seveda smo vesli, da se namizni tenis tako lepo raz-
vija, zato že načrtujemo razširitev dela z mladimi in sodelova-
nje v namiznoteniški ligi na območju Ruš in Selnice. Seveda pa že 
sedaj izmenjujemo izkušnje s prijatelji iz Radelj, z Mute in s Ptuja! 
Prepričani smo, da se bo v Lovrencu še dolgo slišalo “pink ponk“!

Namiznoteniška sekcija Jezernik

 Za začetek organiziranega planinstva štejemo leto 1967, ko smo 
v Lovrencu ustanovili planinsko skupino pod okriljem PD Ruše, 
leta 1970 pa na pobudo Franca Pačnika samostojno društvo. Danes 
šteje društvo 260 članov, enajst vodnikov in štiri mentorje, imamo 
markacijski odsek, ki ureja planinske poti v okolici Lovrenca in 
skrbi za vzdrževanje Slovenske planinske transverzale od Klopne-
ga vrha do sedla Šiklarica pod Ribniško kočo, izobražujemo 
planinske vodnike in mentorje v šoli in otroškem vrtcu ter 
občasno vodimo planinsko šolo. Za razvoj planinske dejavnosti 
v naši občini sta poleg dolgoletnega predsednika Franca Pačnika 
zaslužna tudi zadnja predsednika Franc Vračko in Lovro Paradiž.

Glavna dejavnost društva je organizacija izletov v planine in 
gore, saj vsako leto pripravimo okrog 25 skupinskih izletov, po-
sebna programa pa imata še zelo aktivni planinski skupini v šoli 
in vrtcu. Vsako leto sestavimo program izletov in vzpodbujamo 
člane in mladino tudi za izlete v visokogorje, čeprav so cilji naših 
poti najpogosteje na območju Koroške in Štajerske. Tradicionalen 
je postal Pohod na Lovrenška jezera, ki ga prirejamo od leta 1995 
in se ga vsako leto udeleži več kot 250 pohodnikov. V okviru kra-
jevnega praznovanja Jezernikovi dnevi pripravljamo tudi Horuk 
na Klopni vrh, ki ima športnotekmovalni značaj. Prav tako je 
dobro obiskan septembrski spominski pohod na isti vrh. Povsem 
družaben značaj ima vsakoletni oktobrski Pohod Francev.

Sodelujemo tudi s sosednjima planinskima društvoma Ribnico 
in Ožbaltom - Kaplo. Iz takega sodelovanja se je rodilo vsakoletno 
srečanje planincev na Rdečem Bregu. 

Po letu 2001 je pri društvu ponovno zaživela orientacijska de-
javnost, kjer naši tekmovalci redno posegajo po vidnih mestih v 
Podravju in celo na državnem nivoju. Dejavnost pritegne več mla-
dine kot izletništvo samo. Tudi sami občasno organiziramo lokal-
na tekmovanja in področno tekmovanje MDO Podravja.

V letu 2002 smo na novo zastavili delo mladinskega odseka, 
ki se imenujejo Štori. Opremili so se z rumenimi majicami in se z 
navdušenjem lotili izletov in orientacijskih tekmovanj, ki jih pri-
reja Planinska zveza Slovenije.

Naravovarstveni odsek smo ustanovili leta 2004. Imamo dva 
varuha gorske narave in enega prostovoljnega naravovarstvene-
ga nadzornika. Sodelujemo pri akcijah preprečevanja vožnje z 
motocikli po planini ter pri označevanju naravnih lepot in ure-
janju poti skupno z markacisti na zahtevnejših zaščitenih obmo-
čjih. Prizadevamo si za zaščito krajinskega parka Pohorje skupaj z 
drugimi planinskimi in turističnimi društvi na Pohorju. Planin-
ce vzpodbujamo k uživanju v neokrnjeni naravi in jih vzgajamo 
za njene varuhe.

Leta 2007 smo ustanovili fotografsko sekcijo, ki redno pripra-
vlja razstave in izobražuje svoje člane. Mladina se zadnje čase nav-
dušuje za športno plezanje. Te dni končujemo izdelavo plezalne 
stene v telovadnici Gozdnega gospodarstva in vabimo vse, ki se 
nam želijo pridružiti, da se oglasijo na sedežu našega društva.

Planinsko društvo

Folklorna skupina Lovrenc na Pohorju je bila ustanovljena leta 
1979 na pobudo učiteljice Kriste Šiker, dve leti kasneje pa se je že 
udeležila revije folklornih skupin in je bila sprejeta v Združenje 
folklornih skupin Slovenije. Kasneje je bila ustanovljena mladin-
ska folklorna skupina.

Folkloristi smo neprestano širili svoj repertoar na izvirne 
plese, pesmi in običaje s področja Prekmurja, Goričkega, Obreža, 
vzhodne Štajerske ter plese Mislinjske doline in Pohorja; ustano-
vili smo tudi mladinsko folklorno skupino, ki se redno udeležuje 
območnih folklornih srečanj tako doma kot v tujiji.

Leta 2009 je lovrenška folklorna skupina praznovala 30-letni-
co delovanja in ob tej priložnosti sovaščane počastila z odmevno 
prireditvijo, na kateri se je predstavila z novimi nošami, izdela-
nimi na podlagi raziskave o lovrenških nošah.

S svojim delom si prizadevamo uspešno gojiti folklorno dejav-
nost v našem kraju in ohranjati našo bogato kulturno dediščino.

Folklorna skupina

Nastala je leta 1952 z družitvijo dveh lovskih družin, Lovske 
družine Puščava in Lovske družine Lovrenc na Pohorju. Vanjo 
je včlanjenih 89 lovcev in ena lovka, od teh ima en lovec status 
lovskega mojstra, 13 lovcev status lovskega čuvaja, 14 lovcev status 
preglednika divjačine, štirje lovci pa status lovskega strelskega 
sodnika. LD upravlja z loviščem na površini 3687 ha, od tega je 
3475 ha lovne površine. Lovišče je srednjegorsko, zaradi lažjega 
upravljanja in izvajanja del v njem pa je razdeljeno na štiri lovske 
revirje - Ruta, Rdeči breg, Recenjak in Kumen. Njeni člani, lovci, 
so zelo aktivni in požrtvovalni, saj darujejo svoj čas, energijo in 
dobro voljo za dobrobit narave, divjadi ter drugih prostoživečih 
živali, njeni člani pa opravljajo še vsa druga dela, ki so povezana 
z lovstvom in društvenim delovanjem.

LD Puščava ima lovsko kočo, ki jo daje organiziranim skupi-
nam v najem. V letošnjem letu je dokončala izgradnjo zbiralnice 
in hladilnice divjačine, v načrtu pa je še ureditev lovskega streli-
šča, na zemljišču lovske koče.

Lovska družina Puščava

Puščava (Anžej Bečan)

Cerkev Svetega Lovrenca (Anžej Bečan)

Lovska koča (Dušan Jakop)

Zimski pogled na Lovrenc (Simon Brezočnik)

Pohod planincev na Lovrenška jezera (Arhiv)

Šola v kraju deluje že od leta 1897 in nedvomno smo ponosni na 
dolgoletno tradicijo, kljub temu pa je naša pozornost danes usmer-
jena v sodobno tehnologijo in metode dela. V našo šolo in vrtec je 
vključenih ca. 300 otrok, za katere skrbi 65 učiteljev, vzgojiteljev in 
drugih zaposlenih. K sodelovanju pa vabimo tudi starše - ob tednu 
otroka, novoletni prireditvi, pustni povorki, velikonočnem sejmu, 
na ustvarjalnih delavnicah ter na številnih športnih druženjih 
in srečevanjih. Učence vzgajamo in izobražujemo tudi s pomočjo 
različnih projektov in dejavnosti, ki bogatijo učno-vzgojni proces. 
Tako smo pripravili program Ekošola, v katerem učenci zbirajo 
star papir, stare kartuše za tiskanje, odslužene mobilne telefone, 
v okviru našega programa Zdrava šola pa skrbijo za dobre med-
sebojne odnose in zdrav odnos do življenja, družijo se s starejši-
mi občani, vsak dan berejo ... V programu Vseživljenjsko znanje 
sodelujejo v timskem delu, medpredmetnem povezovanju, v ak-
tivnih oblikah učenja. Še posebno smo ponosni na izjemne rezul-
tate, ki jih naši učenci dosegajo na tekmovanjih iz različnih znanj 
v športu in kulturi.

V letošnjem šolskem letu se bo odprl že šesti oddelek predšol-
skih otrok, zato trije oddelki vrtca izvajajo svoj program v pritli-
čju osnovne šole. Tudi vrtec je vključen v dva projekta, Ekovrtec 
in Zdrav vrtec, v katerih otroci pridobivajo izkušnje, stališča in 
vzorce vedenja, ki jih obdržijo večinoma vse življenje. V okviru 
vrtca izvajamo tudi projekte Da sije sonce, Pasavček in Naše igrišče.

114 let Osnovne šole
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Del našega naravnega bogastva je tudi območje Lovrenškega 
barja, s površino okrog 22 ha je posebej zavarovani del največjega 
slovenskega gozdnega rezervata Ribniško-Lovrenška jezera, ve-
likega 522 ha, ki obsega celotno površje Pohorja med Ribniškim 
in Mulejevim vrhom. Lovrenško barje je največje visoko barje v 
Sloveniji in eno najpomembnejših v južni Evropi. Sestavljeno je iz 
dveh delov, ki ju loči pas gozda. 20 jezerc ali barskih oken, ki so 
njegova poglavitna značilnost, mu je prineslo tudi ime Lovren-
ška jezera. Celotno območje barja nima nobenega površinskega 
dotoka. Napajajo ga izključno padavinske vode. Barja so pomemb-
na kot specifični življenjski prostor redkih rastlinskih in živalskih 
vrst ter pomenijo rezervoar vode.

“Vodovje je odteklo. Radoljna je še poglobila svojo kamnito 
strugo v globeli.

Jezerja so se iztekla, trave so se vrnile na jase in gozdne poseke. 
Le na vrhu Planinke je še ostalo sedem večjih vodnih okenc - to 
so Lovrenška jezera.

Tiho in mirno je sedaj sredi gozdov ...“

Lovrenška jezera

Ko smo leta 1991 praznovali 900. obletnico prvega uradnega 
zapisa o našem kraju, smo si bili enotni kulturniki, športniki in 
vsi, ki imajo radi naš kraj, da je to jubilej, ki ga je treba primerno 
proslaviti.

Izdali smo kroniko Lovrenc na Pohorju skozi stoletja, v kateri 
je sodelovalo blizu dvajset poznavalcev, strokovnjakov in ljubi-
teljev Lovrenca, pripravili pa smo tudi prikaz dejavnosti, ki so bile 
značilne za naše območje. Učenci tretjega razreda osnovne šole so 
za domače branje začeli prebirati pravljico, ki jo je zapisal pisatelj 
in novinar Drago Vresnik. Izhajala je kot podlistek šolskega glasi-
la Naš glas. Zaradi velikega uspeha vseh prireditev v času okrogle 
obletnice smo se odločili za tradicionalno počastitev tega datuma. 
Tako so nastali Jezernikovi dnevi, ki smo jih v samostojni občini 
Lovrenc zapisali tudi v uradne dokumente. Začnejo se vsako leto 
z Lovrenško nedeljo, zaključijo pa se zadnjo soboto v avgustu, ko 
občina Lovrenc na Pohorju praznuje svoj občinski praznik.

Leta 2005, ko smo praznovali 100. obletnico rojstva H. C. An-
dersena, smo začeli razmišljati tudi o Jezernikovih dnevih za 
otroke. Pripravili smo dodatne otroške delavnice, ki so bile vezane 
na posamezne Andersenove pravljice. Otroci in njihovi starši so 
bili navdušeni, zato smo med šolskimi počitnicami pripravi-
li prireditve za otroke in tako bodo letošnje otroške delavnice 
že sedme, Jezernikovi dnevi osemnajsti, občinski praznik pa bo 
letos že trinajsti! Leta 1995 je izšla knjižica Jezernik in v krajevni 
skupnosti so napisali: “Lepo je, da je jezernik ponovno med nami 
- razmislimo o njem in ga tudi s pripovedjo ohranjajmo za priho-
dnje rodove!“ To naj bo tudi naše vodilo pri ohranjanju narave in 
bogastva, ki ga imamo in moramo ohraniti tudi bodočim rodo-
vom. Zaradi tega smo lahko veseli in ponosni, da naš mladi rod 
skrbno opazuje, kaj se dogaja v naši okolici, da jim ni vseeno, da 
po nepotrebnem nastajajo nove poseke, za uničevanje Lovrenških 
jezer, hrup in uničevanje narave, ki ga povzročajo motoristi ...

In iskreno smo veseli, ko naši obiskovalci, turisti, pohodniki 
in planinci občudujejo našo naravo, lepoto kraja pa tudi vsebino 
in pestrost naših prireditev v času Jezernikovih dnevov.

Jezernikovi dnevi in razvoj turizma

Vrsto let skrbi za promocijo turizma v našem kraju turistično 
društvo. To v svojih vrstah združuje prostovoljce, ki se s svojim 
delom, energijo in idejami trudijo, da bi Lovrenc ponovno dobil 
tisto mesto na turističnem zemljevidu Slovenije, kot ga je imel 
med obema vojnama.

Turistično društvo aktivno sodeluje tudi z drugimi društvi v 
kraju (Zeliščarskim krožkom Srčna moč, Društvom kmetic, Pla-
ninskim društvom, Kolesarskim društvom ...) in tako skrbi za pro-
mocijo kraja. Skupaj se pojavljamo na različnih sejmih in drugih 
prireditvah po Sloveniji.

Člani turističnega društva vsako leto izvedemo akcijo Marje-
tica, v okviru katere se ocenjuje urejenost kraja, trudimo se z or-
ganizacijo izletov za naše krajane, sodelujemo pri prireditvah v 
okviru Jezernikovih dnevov, še posebno s tradicionalnimi Igrami 
po lovrenško, v domeni našega društva pa je tudi vsakoletna or-
ganizacija in izvedba Miklavževanja.

Kljub vedno težjim časom, ki se odražajo tudi pri upadu pro-
stovoljstva in zainteresiranosti za druženje, izlete, sodelovanje na 
prireditvah, smo v našem društvu prepričani, da si kraj, v katerem 
živimo, zasluži veliko pozornosti, saj s svojimi naravnimi in kul-
turnimi znamenitostmi očara vsakega, ki si vzame dovolj časa, da 
si ga ogleda in v njem preživi vsaj nekaj časa.

Turistično Društvo

Jožef Beigot je človek z veliko umetniško širino. Svoje prve liter-
arne korake je naredil v gimnazijskem času, ko je napisal komedi-
jo Ko mačke ni doma, miši plešejo ter jo tudi sam režiral in v njej 
zaigral. Njegova največja ljubezen pa vendarle pripada poeziji, za 
katero črpa iz različnih sfer življenja, narava pa je zanj neomejen 
vir navdiha. Izdal je pesniška zbirko Rdeča vrtnica.

Vresnik Drago, domačin, zaljubljen v Pohorje, ki je bilo njegov 
navdih, je deloval kot pisatelj in novinar. Pisal je literarne in poto-
pisne reportaže, feljtone, humoristične zapise in razne članke na 
temo ljudskega izročila. Njegova je pravljica o jezerniku, ki jo je 
zapisal po pripovedovanju pohorskega pastirja Šimna Kamenika 
in lovca Martina iz Vrelenka ter z njo pustil neizbrisen pečat pri 
ohranjanju kulturne dediščine kraja Lovrenc na Pohorju. Sodelo-
val je s številnimi časopisi in se pri nekaterih proslavil tudi kot 
odgovorni urednik.

Olga Kasjak je literarna in likovna samorastnica, ki živi in dela 
v našem kraju in svoja čustva, doživljanje in eksistencialni nemir 
prevaja v pesniško in literarno obliko. Njene teme pa so erotika, 
človekov strah pred neznanim in njegovo iskanje uravnoteženo-
sti v svetu. Izdala je dve pesniški zbirki, prvenec Nemir in Včasih 
sem breza. 

Ivan Pšajd je človek mnogoterih znanj, ki sta ga je nemiren 
duh in vedoželjnost pripeljala do vrste različnih spoznanj in 
poklicev. Je steklopihalec, športni pedagog, trener, umetnik in 
predvsem mislec, ki s svojimi preprosto zapisanimi izreki poudar-
ja pomen pristnih medosebnih vezi in bistva človečnosti. Njegov 
umetniški opus zajema osem samostojnih knjig izrekov in z veli-
kim čutom za lepoto obdelanih korenin.

Umetniki v Lovrencu

18. Jezernikovi 
dnevi od 5. do  
27. avgusta 2011

Občina in turistične znamenitosti (Katarina Pernat)

Lovrenška jezera, simbol in naravni biser Lovrenca (Anžej Bečan)

DTV Partizan Lovrenc na Pohorju sta leta 1953 ustanovila Anton 
Garneš in dr. Vojko Meršnik, ki jima gre zasluga, da smo bili 
lovrenški tekači na smučeh od leta 1958 do 1976 najmočnejši 
takrat še jugoslovanski tekaški klub, prepoznaven tudi v tujini. 
Vzgojili smo kar 39 državnih in republiških prvakov, štiri balkan-
ske prvake in državno rekorderko v metu kopja Margareto Kačič. 
Med vsemi športniki je prednjačila dolgoletna državna prvakinja 
v teku na smučeh (od 1965 do 1973) in reprezentantka (1960-1976) 
Jožica Grilč. Sledila ji je še cela vrsta odličnih lovrenških tekačev. 
Po letu 1986 se je v svetu uveljavila še drsalna tehnika teka na 
smučeh, ki je zahtevala strojno pripravo proge, v njej pa so naši 
najuspešnejši tekmovalci v Pokalu Slovenije dosegali zavidljive 
rezultate.

V tekaški sekciji smo leta 1996 v spomin na pokojnega Antona 
Garneša izvedli mednarodni spominski tek, na katerem so na-
stopili tekmovalci iz petih držav. Od leta 1992 do 2003 smo izve-
dli deset tradicionalnih mednarodnih tekov ter v Lovrenc poleg 
češkoslovaških tekačev privabili še tekača iz Etiopije Mekonne-
na Tereffeja in prvaka Hrvaške Ivico Škopca. Leta 2005 smo v Lo-
vrencu izpeljali 3. Mednarodni smučarski duatlon. Po letu 1995 
smo uspehe dopolnili z našimi gorskimi tekači, ki so se z držav-
no reprezentanco udeležili svetovnih prvenstev v gorskih tekih.

DTV Partizan - tek na smučeh

Priprava materijala za prilogo: Občina Lovrenc na Pohorju


